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 ته.السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ا 

 طالب: وعلیكم السالم ورحمة هللا و�ر�اته.
 على آله وصحبه أجمعین، أما �عد.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد و 

 ":فصلٌ ": -رحمه هللا تعالى–ففي شرح الباب من شرح ابن رجب �قول 
ة األولـى ج من اإلشكال الذي ُأوِرد على الترجمة الفاصلة بین الترجممن الذي قبله، و�هذا خر  �أنه جعل هذا الباب فصًال  

 والحدیث المطابق لنفس الترجمة.
 طالب:........

 أراد أن �جعــل أن -رحمـه هللا–ال ُتوجـد فـي األصـل، فـالمؤلف " فصـل" هـو فصـل ز�ـادة مـن الشـارح و�ال فاألصـل أن �لمــة
ثیـر �ولیس بباب؛ ألنه داخٌل فـي الـذي قبلـه، و�مـا سـمعنا  ،فصل :ُ�قالهذا الباب الذي ُیوجد في �عض النسخ األولى أن 

�م قــة لــیس فیهــا �ــاب، ولــو �ــان �ــاب بــدون ترجمــة؛ ألن فــي روا�ــة أبــي ذر �ــاٌب دعــاؤ مــن النســخ بــل النســخ العتیقــة الموثَّ 
نهم ابـن ره الشـراح ومـا قـرَّ لكان �منزلة الفصل مـن الـذي قبلـه �مـ ،ولو �ان بدون ترجمة �اٌب فقط ،إ�مانكم في هذه الترجمة

 حجر.
ــْوال ُدَعــاُؤُ�ْم}"فصــٌل قــال هللا تعــالى:  ــي َل ــْم َر�ِّ ــُأ ِ�ُك ــا َ�ْعَب ــْل َم خــاري: ومعنــى الــدعاء فــي اللغــة: قــال الب ]٧٧[الفرقــان: {ُق

 .اإل�مان"
ر حصوله، و�ؤثِ  ي"اعلم أن أصل الدعاء في اللغة: الطلب، وهو استدعاٌء لما �طلبه الداع: -رحمه هللا–�قول ابن رجب 

وتـارًة  هـم ارحمنـي،واالبتهـال إلیـه �قـول الـداعي: اللهـم اغفـر لـي، الل -عـزَّ وجـلَّ –فتارًة �كون الدعاء �السؤال مـن هللا 
ه ه أن �فعلـوهو االشتغال �طاعة هللا وِذ�ره، وما �جب مـن عبـد ،�كون �اإلتیان �األسباب التي تقتضي حصول المطالب

 ."وهذا هو حقیقة اإل�مان
ذي ذ�ـره ابـن على المعنى الثاني ال "ومعنى الدعاء في اللغة: اإل�مان" :السامع أو القارئ قول البخاري  �عني قد �ستغرب 

 رجب �ظهر معنى قول البخاري.
بده ا �جب من عوتارًة �كون �اإلتیان �األسباب التي تقتضي حصول المطالب وهو االشتغال �طاعة هللا وِذ�ره، ومقـال: "

 .وهذا هو حقیقة اإل�مان"أن �فعله 
اه حصـــول المطلـــوب، �عنـــي �اإل�مـــان ُتســـتجلب المطالـــب، فكـــأن اإل�مـــان هـــو الـــدعاء، والـــدعاء هـــو اإل�مـــان؛ ألن مـــؤدَّ  

مـا قـال � ،�طاعة هللا وذ�ـره ومـا �جـب علـى العبـد أن �فعلـه ،المطلوب إنما ُ�طلب صراحًة �الدعاء، وُ�طلب حكًما �اإل�مان
 اه وحاصله مثل ما ُ�طلب �الدعاء.إنما مؤدّ  ،�عني و�ن لم �كن لفظه لفظ دعاء .-رحمه هللا–ابن رجب 

فیـده اآلن الیمین والحلف ألیس لهـا صـیغة معینـة وحـروف محـددة فـي لغـة العـرب والشـرع أ�ًضـا؟ إذا �ـان ُمفـاد الكـالم مـا �ُ 
اد ُمفـ ، طـالقنـِت طـالق، إن لـم تفعلـي �ـذا فأنـتِ ، فإذا قال الرجـل المرأتـه: إن فعلـِت �ـذا فأا، �سموه حلفً االیمین �سموه �مینً 

 .هذا التعلیق هو ما ُ�فیده الیمین من الحث أو المنع، فقالوا: هذا هو الحلف �الطالق
، �عض من لم یتحقق األمر ولم ُیدقق فیه �قول: إن الحلف �الطالق ِشرك، وسمعناه من طالب علم؛ ألنه حلٌف �غیر هللا 

علـى  علـى فعـل الشـيء أو االمتنـاع منـه، الحـث لف �مین أو أن ُمفاده ُمفاد الیمین من الحثِّ لكن هل هو حقیقته حقیقة ح
علـِت �ـذا فالفعل أو المنع، إذا أراد من زوجتـه أن تفعـل قـال: إن لـم تفعلـي �ـذا فأنـِت طـالق، و�ن أرادهـا أال تفعـل قـال: إن 

 .انً ى الیمین ولیس هو في حقیقته �میا، فمؤداه مؤدّ فأنِت طالق �أنه قال: �هللا ما تفعلین هذا، �هللا أن تفعلي هذ
أة هـل ًمـا �تعظـیم الیمـین �تعظـیم الحلـف �ـاهلل، المـر �جعـل الطـالق فـي قلبـه معظَّ  ،�عض الناس �جعل الیمین في قلبـه ،نعم

تخـاف  ولـیس خوفهـا خـوف تعظـیم لیكـون مثـل الیمـین، فـالمرأة التـي ،م الطالق أو تخاف من الطالق؟ تخاف منههي ُتعظِّ 
باع، هل نقـول:  امن الطالق خوفً  مـن أنـواع  ان الـذي �خـاف مـن األسـد صـرف نوًعـإال شك أنه جبلي مثل الخوف من السِّ

 العبادة لغیر هللا التي ال تنبغي إال هلل وهي الخوف؟ 
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فـي  -جـلَّ وعـال– ما ُ�قال هذا، �ما أن المـرأة إذا خافـت مـن الیمـین لـیس تعظیمهـا لهـذه الیمـین �تعظـیم هللا ،الخوف جبلي
  ...�الطالق؛ ألن ُمفاده ومؤداه  ا�هللا لتفعلن �ذا، و�نما ُسمي حلفً  :أو قول زوجها ،�هللا :قولها

 ما تفیده الیمین. طالب:
 .لحث أو المنعما تفیده الیمین من ا

 طالب:........
 تحر�مه ما هو من جهة التعظیم �تعظیم الیمین �اهلل أو �غیر هللا.

  طالب:........
 ..إذا لم ُ�قصد �ه الطالق

 طالب: فهو له.
�قصـد طـالق  قه �ما یدل على الحث أو المنع؛ ألنـهفهو له، هو الذي عند أهل العلم ُ�كفَّر، لكن إذا ُقِصد الطالق ولو علَّ  

ر�ـد یُ و�نمـا  ،هـاراقزوجته، وُ�ر�ـد فراقهـا، فهـو ُیر�ـد لهـذا الفـراق أدنـى سـبب مـادام ُیر�ـد فراقهـا �قـع الطـالق، إن �ـان ال ُیر�ـد ف
 حثها ومنعها فهو �مین.

 طالب:........
 الث.�قول �الثالث، ما نسمع �الطالق إنما �الثالث، �عني ال ُیر�د بذلك القسم، وال ُیر�د بهذا الحلف �الطلقات الث

لـدعاء اإن «قـال:  -صـلي هللا علیـه وسـلم -وفي (السنن األر�عة) عن النعمان بن �شیر، عن النبي: "-رحمه هللا–قال 
                 ".»هو العبادة

 طالب:........
ك أنـه قـد في اللغة، و�الم ابن رجب ُمنصب على المعنى الشـرعي، ال شـ "قال البخاري ومعنى الدعاء في اللغة: اإل�مان"

لـى عثـم ُیـزاد  قـد تتطـابق، و�ن �ـان األصـل فـي الحقـائق اللغو�ـة أنهـا أخـص، ،تكون الحقائق اللغو�ة مع الشـرعیة متطا�قـة
 الحقیقة اللغو�ة من أجل الحقیقة الشرعیة ز�ادة قیود وشروط. 

لـدعاء اإن «قـال:  -صـلي هللا علیـه وسـلم -وفي (السنن األر�عة) عن النعمان بن �شیر، عن النبي: "-رحمه هللا–قال 
ــِذیثــم قــرأ:  »هــو العبــادة  ُخُلوَن َجَهــنََّم َداِخــِر�َن}َبــاَدِتي َســَیدْ وَن َعــْن عِ َن َ�ْســَتْكِبرُ {َوَقــاَل َر�ُُّكــُم اْدُعــوِني َأْســَتِجْب َلُكــْم ِإنَّ الَّ

دتـه وذ�ـره فما استجلب العبد من هللا مـا �حـب واسـتدفع منـه مـا �كـره �ـأعظم مـن اشـتغاله �طاعـة هللا وعبا] ٦٠[غافر:
 .الذین آمنواوهو حقیقة اإل�مان، فإن هللا یدافع عن 

لقرآن عـن : من شغله ا-عزَّ وجلَّ –�قول الرب «قال:  -صلي هللا علیه وسلم-بي وفي الترمذي عن أبي سعیٍد عن الن
 لكن معروف أن الحدیث ضعیف. »ذ�ري ومسألتي أعطیته أفضل ما أعطي السائلین

 لـدعاء تـرك"قال �عض التا�عین: لو أطعـتم هللا مـا عصـاكم، �عنـي مـا مـنعكم شـیًئا تطلبونـه منـه، و�ـان سـفیان �قـول: ا
یـه ] ف٧٧[الفرقـان: }َعـاُؤُ�مْ دُ {َمـا َ�ْعَبـُأ ِ�ُكـْم َر�ِّـي َلـْوال  :ني االشتغال �الطاعة عن المعصیة، وأمـا قولـه تعـالىالذنوب، �ع

 للمفسر�ن قوالن:
 .أحدهما: أن المراد: لوال دعاؤ�م إ�اه، فیكون الدعاء �معنى الطاعة �ما ذ�رنا

] أي: ٥٦ت:[الـذار�ا ُبـُدوِن} ِلَیعْ َوَما َخَلْقـُت اْلِجـنَّ َواِإلنـَس ِإالَّ { :ىوالثاني: لوال دعاؤه إ�اكم إلى طاعته �ما في قوله تعال
  ل أخرى".و�لى المفعو ،ألدعوهم إلى عبادتي، و�نما اختلف المفسرون في ذلك؛ ألن المصدر ُ�ضاف إلى الفاعل تارةً 

 طالب:........
 الجار�ـة التـي ذ�حـت الشـاة جار�ـة �عـب فـي الحـدیث فـرق حینمـا �قـول العلمـاء فـي الحـدیث حتـى ه�عني ما فی ،شك هما فی

 جواز ذ�ح المرأة، هل المصدر مضاف إلى الفاعل أو المفعول؟
 طالب:........

 والشاة مذبوحة.    ،نعم إلى الفاعل، وجواز ذ�ح الشاة إلى المفعول، فالمرأة ذا�حة
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 طالب:........
 �عب. ،كعب

 .لمصدر ُ�ضاف إلى الفاعل تارًة و�لى المفعول أخرى و�نما اختلف المفسرون في ذلك؛ ألن اقال: "
ــ«قــال:  -صــلي هللا علیــه وســلم-عــن ابــن عمــر، عــن النبــي  ،عكرمــة بــن خالــد ثمــن حــدی فصــٌل: خــرَّج البخــاري  َي ُبِن

ــًدا َرُســوُل  ُ َوَأنَّ ُمَحمَّ ــَه ِإالَّ للااَّ ــَهاَدِة َأْن َال ِإَل ــٍس: َش ــى َخْم ــا، وَ للااَِّ اِإلْســَالُم َعَل ــالَ ِ�َق ــِم الصَّ ــاِة، َوالَح ــاِء الزََّك ، َوَصــْوِم ِة، َوِ�یَت جِّ
اإل�مــان  علــى خمــس أر�ــان، وهــذا یــدل علــى أن البخــاري یــرى أن وهــذا الحــدیث دل علــى أن اإلســالم مبنــيٌّ  ،»َرَمَضــانَ 

  ".واإلسالم مترادفان
لــق مــان �معنــاه الخــاص ألورد مــا یتعوالكتــاب �تــاب اإل�مــان؟ �عنــي لــو أراد اإل� ،معنــى ُبنــي اإلســالم علــى خمــس مــاألنــه 

 .إلى آخره »اإل�مان: أن تؤمن �اهلل ومالئكته و�تبه ورسله...«�اإل�مان من حدیث جبر�ل 
ســالم أر�ــان، وهــذا یــدل علــى أن البخــاري یــرى أن اإل�مــان واإل ةوهــذا الحــدیث دل علــى أن اإلســالم مبنــي علــى خمســ"

 ."مترادفان
 .ء هللا تعالىذلك �التفصیل إن شا وسیأتي بیان 

 طالب:........
 ..وجمع من أهل العلم یرون ذلك ،�محمد بن نصر المروزي  ،�المه في أنهما مترادفان ا،البخاري صر�حً �الم سیأتي 

 طالب:........
 والكتاب �تاب اإل�مان. »ُبني اإلسالم«

 طالب:........
 وص األخرى ما هو أخص؟من النص ،وترك ما یدل على اإل�مان ،أو لماذا اختار لفظ اإلسالم

 طالب:........
 ي یدخل فیه اإل�مان؟أم األر�ان الذأر�ان اإلسالم الخاص  ،ومع ذلك ُأفِرد لفظ اإلسالم، لكن األر�ان

 طالب: الخاص.
 إًذا انتهى اإلشكال.

دعائم  سن، وهذه الخمیابنال �مثل أن اإلسالم مثله :»ُبِنَي اِإلْسَالُم َعَلى َخْمسٍ « -صلي هللا علیه وسلم-ومعنى قوله "
 صـرٍ محمـد بـن ن جهخرَّ  »ني اإلسالم على خمس دعائمبُ «: وي في لفظٍ وقد رُ  ،وأر�انه التي یثبت علیها البنیان ،البنیان

 .المروزي 
داخلة في لخصال الامن �قیة  د شيءٌ قِ و�ذا �انت هذه دعائم البنیان وأر�انه، فبقیة خصال اإلسالم �بقیة البنیان، فإذا فُ 

 ى اإلسالم الواجب نقص البنیان ولم �سقط �فقده. مسم
ــد زوالهــا ــت �ع ــم یثب ــان ول ــت �لهــا ســقط البنی ــإذا زال ــر�ن األعظــ ،وأمــا هــذه الخمــس، ف ــذلك إن  زال منهــا ال م وهــو و�

 الشهادتان، وزوالهما �كون �اإلتیان �ما �ضادهما وال �جتمع معهما. 
ق بین �فرَّ  بذلك؟ أم منها؟ أم ال یزول ول االسم بزوالها أو بزوال واحدٍ وأما زوال األر�ع البواقي: فاختلف العلماء هل یز 

 ؟فیزول بترك الصالة دون غیرها؟ أم �ختص زوال اإلسالم بترك الصالة والز�اة خاصةً  ،الصالة وغیرها
 ".عن اإلمام أحمد مشهور، وهذه األقوال �لها محكیةٌ  وفي ذلك اختالفٌ 

حـدیث یـرى ر�عة العملیة روا�ة في المذهب، وقوٌل عند المالكیة، و�ثیٌر من علمـاء أهـل ال�عني تكفیر تارك أحد األر�ان األ
 .تكفیر تارك الصالة

 طالب: �لها �ا شیخ؟
 طالب: حتى الصیام؟
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انـب الـر�ن جو من أر�ان الصالة،  األن الر�ن مؤثر مثل أر�ان الصالة لو تر�ت ر�نً  ، و�ثیر من العلماء...حتى الصیام 
 وى.   الشيء األق

عل قول من جا منهم حتى إنه إجماعً  وحكاه إسحاق بن راهو�ه ،من علماء أهل الحدیث یرى تكفیر تارك الصالة و�ثیرٌ "
رك تـئـة سـموا : المرجةیینـو�ـذلك قـال سـفیان بـن عُ  ،قال: ال �كفر بترك هذه األر�ان مع اإلقـرار بهـا مـن أقـوال المرجئـة

ــ ــة ر�ــوب المحــارم، ولالفــرائض ذنًب ــ ؛یســا ســواءا �منزل ــر اســتحالل معصــیة،دً ألن ر�ــوب المحــارم متعّم وتــرك  ا مــن غی
 ".وال عذر �فرٌ  الفرائض من غیر جهلٍ 

 وعلى هذا �كون ترك األمر أعظم من فعل المحظور أو العكس؟
 طالب: ترك األمر أعظم.

و�بلــیس تــرك  ،ل محظــوروأن آدم ذنبــه فعــ ،و�ــل هــذا اســتناًدا إلــى قصــة آدم مــع إبلــیس، نظــروا إلــى هــذه القصــة ،أعظــم 
جمهور على وأنه ال ُ�قال �قوٍل مطرد أن هذا أعظم من هذا، وال هذا أعظم من ذاك، وال ،مأمور، وطرقنا هذه المسألة مراًرا

 ...أن فعل المحظور
 طالب: أشد.

 نـــه مـــاإذا نهیـــتكم عـــن شـــيٍء فـــاجتنبوه، إذا أمـــرتكم �شـــيٍء فـــأتوا م«أشـــد مـــن تـــرك المـــأمور؛ ألنـــه جـــاء فـــي الحـــدیث  
 ،والسـیاق یــدل علـى أن تـرك المــأمور أخـف، لكـن یبقــى أن �ـل شـيٍء �حســبه، فمـن المـأمورات مــا هـي عظــائم ،»اسـتطعتم

 .ومن المحظورات ما هي عظائم
یخ شـأو حتـى مـن �قـول �قـول  ،تغییر الشـیب ،تغییرها ،�عني لو قیل لشیخ اإلسالم: أیها أشد حلق اللحیة أو عدم صبغها 

 رتكاب محظور، وعدم صبغها وتغییر الشیب ترك مأمور، أیهما أشد؟اإلسالم؟ حلقها ا
 طالب:........

 بال شك أن الحلق أشد، و�ثیر من األمور تجري على هذا، فُینظر إلى �ل مسألٍة �عینها.          
لـوا ولـم �عم ،همبلسـان -صلي هللا علیه وسلم-وعلماء الیهود الذین أقروا ببعث النبي  ،و�یان ذلك في أمر آدم و�بلیس"

 �شرائعه.
�ـذا قـال و  ،وال أصـلي، فقـاال: هـو �ـافر ،ئال عمن قال: الصـالة فر�ضـةونافع مولى ابن عمر أنهما سُ  وروي عن عطاءٍ 

  اإلمام أحمد.
ت ا �قولــون: مــن تــرك الصــلوات المكتو�ــاعــن إســحاق قــال: غلــت المرجئــة حتــى صــار مــن قــولهم: إن قوًمــ ونقــل حــربٌ 

ؤالء ، فهو مقرٌ هرجى أمره إلى هللا �عد، إذ لها ال نكفره، یُ  والحج وعامة الفرائض من غیر جحودٍ وصوم رمضان والز�اة 
 وظاهر هذا أنه �كفر بترك هذه الفرائض. ،�عني في أنهم مرجئة الذین ال شك فیهم

فـي  اوًمـا فقـد �فـر، ومـن أفطـر ی، عـن سـعید بـن جبیـر قـال: مـن تـرك الصـالة متعمـدً وروى �عقوب األشعري، عـن لیـثٍ 
 .ا فقد �فرا فقد �فر، ومن ترك الز�اة متعمدً فقد �فر، ومن ترك الحج متعمدً متعمًدا رمضان 

ن حبیـب وعـن عبـد الملـك بـ ،عن أحمـد اختارهـا أبـو �كـر مـن أصـحا�ه روا�ةً  يكروى عن الحكم بن عتیبة نحوه، وحُ و�ُ 
 .المالكي مثله، وهو قول أبي �كر الحمیدي

 كٍ ، عـن عمـرو بـن مالـیر ببعض هذه األر�ان دون �عض، فروى مؤمل، عـن حمـاد بـن ز�ـدٍ التكف وروي عن ابن عباسٍ 
س سـعلـیهن أُ  رى اإلسالم وقواعد الدین ثالثةقال: عُ  -وال أحسبه إال رفعه- النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباسٍ 

و بهـا فهـ واحـدةٌ  رمضان، من تـرك منهـاا رسول هللا، و�قام الصالة، وصوم وأن محمدً  ،اإلسالم: شهادة أن ال إله إال هللا
 یـزال بـذلك  یز�ي فالوال �حل دمه، وتجده �ثیر المال ال ،احالل الدم، وتجده �ثیر المال لم �حج فال یزال بذلك �افرً  كافرٌ 
 ".ا وال �حل دمهكافرً 

، مــن صــالة، وصــوم رمضــانالتكفیــر بــبعض هــذه األر�ــان، فــذ�ر شــهادة أن ال إلــه إال هللا، و�قــام ال ،ثالثــة :اآلن هــو �قــول
وال �حـل دمـه، لمـا ذ�ـر الـثالث: الشـهادة والصـالة  ،فهو �افر حالل الدم، لكن �النسبة للحج والز�ـاة �كفـر ترك منها واحدة
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"من ترك منها واحدة فهو بها �افٌر حالل الدم، وتجـده �ثیـر المـال لـم �حـج فـال یـزال بـذلك �ـافًرا وال �حـل دمـه، والصوم 
 ."ا وال �حل دمهل ال یز�ي فال یزال بذلك �افرً وتجده �ثیر الما
 طالب:........

 عن الملة. اُمخرجً  ا�عني أنه لیس �كافر �فرً  ،كأنه بهذا ال �حل دمه
 �أن األدلة على خالفه. طالب:

 ال شك أن الز�اة أشد من الصیام.
 والحج أشد من الصیام. طالب:

 الحج على الخالف.
 طالب:........

  "وقواعد الدین ثالٌث علیهن ُأسس اإلسالم".منه، لكنه في البدا�ة ثالث، ولذلك ما أخرجه 
 طالب:........

 .على �ل حال المال شرٌط فیها، هذا شرط في توجهها إلى المكلف
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........

 فیه؟ماذا 
 طالب:........

ــرون بتــرك صــالة واحــدة، و  حتــى ممــن �قــول �ــالتكفیر،  ،الجمهــور علــى خــالف ذلــكنعــم علــى �المــه إذا تعمــد مثــل مــا ُ�كفِّ
ا �قــول: �كفــر إذا تــرك �الكلیــة، و�عضــهم �قــول: �مجــرد تعمــد إخراجهــا عــن وقتهــا �كفــر، وعلــى هــذا ال �قضــیها إذا أخرجهــ

قــل ، بــل ُنقــل علیــه االتفــاق علــى القضــاء، وابــن حــزم ناولــو �انــت تعمــدً  ،متعمــًدا عــن وقتهــا، والجمهــور علــى أنهــا ُتقضــى
 االتفاق على عدم القضاء.    

 الـكٍ معـن عمـرو بـن  -أخـو حمـاد- ورواه سـعید بـن ز�ـدٍ  ،واختصـره ولـم یتمـه ،فوقفـه ورواه قتیبة عن حمـاد بـن ز�ـدٍ "
لـى ولـم یـزد ع ،وقـد حـل دمـه ومالـه ،عـدلٌ  وال قبل منه صـرفٌ فهو �اهلل �افر، وال �ُ  ورفعه، وقال: من ترك منهن واحدةً 

 ذلك.
 �عضـها الو  ،بـیح الـدما، لكـن �عضـها �فـر یُ لى ابن عباس، فقد جعل ابن عباس ترك هذه األر�ـان �فـرً واألظهر: وقفه ع

 و�عضه ال ینقل. ،بیحه، وهذا یدل على أن الكفر �عضه ینقل عن الملةیُ 
 ره عنهم.دون غیرها من األر�ان �ذلك حكاه محمد بن نصر المروزي وغی وأكثر أهل الحدیث على أن ترك الصالة �فرٌ 

 ،-كمـا سـبق-و�سـحاق، وحكـى علیـه إجمـاع أهـل العلـم  -فـي المشـهور عنـه-وممن قال بذلك: ابن المبـارك، وأحمـد 
 -لیه وسـلمعصلي هللا -ختلف فیه. وقال عبد هللا بن شقیق: �ان أصحاب رسول هللا ال �ُ  قال أیوب: ترك الصالة �فرٌ و 

 .الترمذي جهغیر الصالة. خرَّ  ا من األعمال تر�ه �فرٌ ال یرون شیئً 
 م لمـن تـركقال عمـر: الحـظ فـي اإلسـال .وابن مسعود وغیرهم قالوا: من ترك الصالة فقد �فر وسعدٍ  وي عن عليٍّ وقد رُ 

 .الصالة
 .»ةبین الرجل و�ین الشرك والكفر ترك الصال«: قال -صلي هللا علیه وسلم-وفي صحیح مسلم عن جابر عن النبي 

ذي بیننـا العهـد الـ«: قـال -صـلي هللا علیـه وسـلم-ه من حدیث بر�ـدة، عـن النبـي وابن ماج ،والترمذي ،ج النسائيوخرَّ 
 .. وصححه الترمذي وغیره»و�ینهم: الصالة، فمن تر�ها فقد �فر

 ُهـُم  َفُأْوَلِئـكَ هللاُ ا َأنـَزَل {َوَمن لَّـْم َ�ْحُكـم ِ�َمـ :عن الملة �ما في قوله تعالى ومن خالف في ذلك جعل الكفر هنا غیر ناقلٍ  
 ].٤٤[المائدة: ْلَكاِفُروَن}ا
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 ".ة والجماعةنَّ فأما �قیة خصال اإلسالم واإل�مان فال �خرج العبد بتر�ها من اإلسالم عند أهل السُّ 
 هل المراد �خصال اإل�مان أر�انه الستة أو ُشعبه؟" خصال اإلسالم واإل�مان"

 شعبه. طالب:
 كیف ُشعبه؟ 

 ."ة والجماعةنَّ رج العبد بتر�ها من اإلسالم عند أهل السُّ فأما �قیة خصال اإلسالم واإل�مان فال �خ"
 طالب:........

ـعب، ومـا عـدا الخصـال ال خمـس كلها �اإلجماع، األر�ان السـتة مـن تـرك واحـدة منهـا �فـر �االتفـاق، فلعلـه �قصـد بـذلك الشُّ
 من خصال اإلسالم. 

 طالب:........
 نعم.

 لبدع.و�نما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل ا"
 ".، والحج سهم، والز�اة سهمٌ ، والصالة سهمٌ قال حذ�فة: اإلسالم ثمانیة أسهم: اإلسالم سهمٌ 

 �قصد بذلك الر�ن األول." اإلسالم ثمانیة أسهم: اإلسالم سهمٌ "
 طالب: الشهادتین.

كـر ي عـن المن، والنهـ، واألمر �المعروف سهمٌ ، والجهاد سهمٌ ورمضان سهمٌ ، ، والحج سهمٌ ، والز�اة سهمٌ والصالة سهمٌ "
 .ا، والموقوف أصح، وقد خاب من ال سهم له. وروي مرفوعً سهمٌ 

 نیـان بـذلكولـم ینهـدم أصـل الب ،نقـص البنیـان فسائر خصـال اإلسـالم الزائـدة علـى أر�انـه ودعائمـه إذا زال منهـا شـيءٌ 
 النقص.

َبـَب ُهللا َمـَثًال َ�ِلَمـ{َضرَ قال هللا تعالى:  ،وقد ضرب هللا ورسوله مثل اإل�مان واإلسالم �النخلة َبـٍة َأْصـُلَها ًة َ�َشـَجرٍة َطیِّ ًة َطیِّ
َماء ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُ�لَّ ِحیٍن ِ�ِإْذِن َر�ِّهَا}  .]٢٤-٢٣[إبراهیم: َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّ

وت هــو ثبــ وثبــوت أصــلها ،علــى لســان المــؤمن ةٌ �ــوهــي أســاس اإلســالم، وهــي جار  ،فالكلمــة الطیبــة هــي �لمــة التوحیــد
وال  ،بجـحـرق الحُ وأنهـا تُ  ،التصدیق بها فـي قلـب المـؤمن، وارتفـاع فرعهـا فـي السـماء هـو علـو هـذه الكلمـة و�سـوقها

مـل الصـالح، مـن القـول الطیـب والع �سـببها للمـؤمن �ـل حـینٍ  رفـعكلها �ل حین: هو ما یُ تتناهى دون العرش، و�تیان أُ 
 فهو ثمرتها. 
 ".مثل المؤمن أو المسلم �مثل النخلة -لمصلي هللا علیه وس-وجعل النبي 

 �عني على ما سیأتي من حدیث ابن عمر.
ي فـ، وال خیـر أصلها الشهادة، وساقها �ذا و�ذا، وورقها �ذا و�ـذا، وثمرهـا: الـورع �شجرةٍ  س: مثل اإلسالمو وقال طاو "

ــه شــجرةٍ  ــر فــي إنســان ال ورع فی ــومٌ  ،ال ثمــر لهــا، وال خی ــة مــن فرو أن مــا دخــل فــي مســمى ال ومعل عهــا شــجرة والنخل
غیرهـا ناقصـة، و  قـال: هـي شـجرةٌ منه لم یـذهب عـن الشـجرة اسـمها، ولكـن �ُ  إذا ذهب شيءٌ  ،وأغصانها وورقها وثمرها

ا منـه �عـض مـ فكـذلك اإل�مـان واإلسـالم إذا زالا، شجرة، و�نما تصیر حطبً  طع أصلها وسقطت لم تبقَ أكمل منها، فإن قُ 
 ؛ســم عنــهلب االیــدخل فــي مســماه مــع �قــاء أر�ــان بنیانــه ال یــزول �ــه اســم اإلســالم واإل�مــان �الكلیــة، و�ن �ــان قــد ُســ

 ".�خالف ما انهدمت أر�انه و�نیانه فإنه یزول مسماه �الكلیة، �هللا أعلم ،لنقصه
 ضعین:هذا الحدیث خرَّجه اإلمام أحمد في مو 

 .هنا في �تاب اإل�مان :الموضع األول
 والموضع الثاني...

 طالب:........
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فــي �تــاب  :البخــاري فــي موضــعین، أخرجــه البخــاري فــي موضــعین فــي هــذا الموضــع الــذي ســبق شــرحه، والموضــع الثــاني
 التفسیر.

 طالب:........
ِ َفـَوَقـاِتُلوُهْم َحتَّـى ال َتُكـوَن ِفْتَنـ{في �اب  ،في �تاب التفسیر یُن هللَِّ  }َن ِإالَّ َعَلـى الظَّـاِلِمینَ ْوا َفـال ُعـْدَواِإِن انَتَهـٌة َوَ�ُكـوَن الـدِّ

 .]١٩٣[البقرة:
 -بـن عمـرا، عـن حـدثنا عبیـد هللا، عـن نـافعٍ  قـال: حدثنا عبـد الوهـاب،قال: ، حدثنا محمد بن �شارٍ : "-رحمـه هللا–قال 

 صـلى هللا-بـي وأنت ابـن عمـر، وصـاحب الن ُضیِّعوافقاال: إن الناس أتاه رجالن في فتنة ابن الز�یر  -رضي هللا عنهما
ى َال َتُكـوَن وُهْم َحتَّـَوَقـاِتلُ { فقـاال: ألـم �قـل هللا: ،�منعنـي أن هللا حـرم دم أخـي: فمـا �منعـك أن تخـرج؟ فقـال -علیه وسلم

 تـى تكـون فتنـة، و�كـون ر�دون أن تقـاتلوا حفقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، و�ان الدین هلل، وأنتم ت ]١٩٣[البقرة:ِفْتَنٌة} 
 .الدین لغیر هللا

 ."، وحیوة بن شر�حوزاد عثمان بن صالح، عن ابن وهب، قال: أخبرني فالنٌ 
لك؟ أو ذ�ـر أحـدهما وحـذف اآلخـر، هـل یتـأثر اإلسـناد بـذ البخاري إذا خرَّج الحدیث عن اثنین فسمى أحدهما وأبهم اآلخـر

ل على  لـیس  وهو ثقة، ومسلم �قول: حدثني فـالن یـذ�ر اسـمه، وآخـر �ـذلك ال یتـأثر، وهـذا ،من ُسميال یتأثر؛ ألن المعوَّ
ع سـَقط مـبین ثقتین، وهـذا ضـعیف ُیـبَهم أو �ُ  امه �عضهم؛ ألن تدلیس التسو�ة ُ�سقط ضعیفً من تدلیس التسو�ة �ما قد یتوهّ 
ل على الثقة    . ثقة، فیكون المعوَّ

 طالب:........
 یرتفــع ا�ســیرً  ائً �عضــده؛ ألن فیــه شــی نیرتضــي الروا�ــة عنــه، وقــد �كــون حیــوة بــن ُشــر�ح �حاجــة إلــى مــألنــه لــیس علــى مــن 

هج �ــأدنى مشـــارك أو متــا�ع، والثـــاني ال ُ�ســمیه ألمـــٍر مــن األمـــور، قــد �كـــون عــدم تســـمیته لخالًفــا بینـــه و�ــین منهجـــه ومـــن
    یبینه الحافظ.    أن البخاري في االعتقاد أو شيٍء من هذا، ال یرتضي �عض سلو�ه، �مكن 

 أن رجـالً  ،، وحیوة بن شر�ح عن �كـر بـن عمـرو المعـافري، أن �كیـر  بـن عبـد هللا، حدثـه عـن نـافعٍ قال: أخبرني فالنٌ "
زَّ عـ -یل هللاوتتـرك الجهـاد فـي سـب ،اا، وتعتمر عامً أتى ابن عمر فقال: �ا أ�ا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عامً 

 ".ه�اهلل ورسول ، إ�مانٍ ني اإلسالم على خمسٍ قال: �ا ابن أخي بُ فب هللا فیه، رغَّ  ، وقد علمت ما-وجلَّ 
ــر عن -رحمــه هللا–�عنــي �ــون البخــاري  هــا فــي ذ�ــر الروا�ــة األولــى اإلســالم، وذ�ــر دعــائم اإلســالم التــي منهــا الشــهادة ُعبِّ

لتـي اقـد �عـدل عـن الروا�ـة الصـحیحة الصـر�حة  -رحمـة هللا علیـه–�عض الروا�ات �ما هنا إ�مـاٍن �ـاهلل ورسـوله، والبخـاري 
هـذه  إحالًة للقارئ على مـا جـاء فـي �عـض الروا�ـات، و�ال المفتـرض أن ؛تدل على المطلوب �حروفها إلى الروا�ة المحتملة

 الروا�ة هي التي تكون هناك في �تاب اإل�مان.   
 قـال �ـا ،یـتیام رمضـان، وأداء الز�ـاة، وحـج البالخمـس، وصـ والصـلوات�اهلل ورسوله  ، إ�مانٍ ني اإلسالم على خمسٍ بُ "

َمــا، َفــِإْن َ�َغــْت ِلُحوا َبْیَنهُ ُلــوا َفَأْصــ{َوِ�ْن َطاِئَفَتــاِن ِمــَن الُمــْؤِمِنیَن اْقَتتَ  أ�ــا عبــد الــرحمن: أال تســمع مــا ذ�ــر هللا فــي �تا�ــه:
 ْم َحتَّـــى َال َتُكـــوَن ِفْتَنـــٌة}{َقـــاِتُلوهُ ] ٩الحجـــرات:[ َلـــى َأْمـــِر للااَِّ}ِإْحـــَداُهَما َعَلـــى اُألْخـــَرى َفَقـــاِتُلوا الَِّتـــي َتْبِغـــي َحتَّـــى َتِفـــيَء إِ 

فـتن فـي �ُ  ، فكـان الرجـلو�ـان اإلسـالم قلـیالً  -صـلى هللا علیـه وسـلم-قال: فعلنـا علـى عهـد رسـول هللا ؟ ]١٩٣[البقرة:
 .فلم تكن فتنة ،دینه: إما قتلوه، و�ما �عذبونه، حتى �ثر اإلسالم

ن بوأمـا علـي فـا عفـوا عنـه،�ن هللا عفا عنه، وأما أنتم فكـرهتم أن اوعثمان؟ قال: أما عثمان فك في عليٍّ قال: فما قولك 
 ".وأشار بیده، فقال: هذا بیته حیث ترون  ،وختنه -صلى هللا علیه وسلم-عم رسول هللا 
یُن هللَِِّ َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَ�ُكونَ { "قوله: �اب قوله:قال ابن حجر:   .خر اآل�ةساق إلى آ ]١٩٣رة:[البق } الدِّ

ـواسـم اآلخـر حبـ ،تقدم في مناقب عثمان أن اسم أحدهما العالء بن عرار وهو �مهمـالت "أتاه رجالن" :قوله ي لمان السُّ
 ."ینةئصاحب الد

 غیر ابن الدثنة أو ابن الدغنة.
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بـن األ اسـمه حكـیم سـ ي تفسیر سورة األنفال أن رجالً وسیأتي ف ،أخرج سعید بن منصور من طر�قه ما یدل على ذلك"
 .و�أتي شرح الحدیث هناك إن شاء هللا ،من ذلك عمر عن شيءٍ 

 مـراد �فتنـةفیكـون ال ،في روا�ة سعید بن منصور أن ذلـك عـام نـزول الحجـاج �ـابن الز�یـر "بن الز�یرافي فتنة " :وقوله
ن جهـزه بـل عبـد الملـك بـن مـروابـن یوسـف الثقفـي مـن قِ اوهـو  ،و�ان نـزول الحجـاج ،بن الز�یر ما وقع في آخر أمرها

ومـات  ،لـك السـنةتل عبد هللا بن الز�یـر فـي آخـر تِ وقُ  ،وسبعین لقتال عبد هللا بن الز�یر وهو �مكة في أواخر سنة ثالثٍ 
 .�ما تقدمت اإلشارة إلیه في �اب العیدین ،عبد هللا بن عمر في أول سنة أر�ع وسبعین

عوا �فــتح فــي روا�ــة الكشــمیهني صــن ،�ضــم المعجمــة وتشــدید التحتیــة المكســورة لألكثــر "عوایِّ اس قــد ُضــإن النــ" :قولــه
 .صنعوا ما ترى من االختالف :محذوف أي حتاج إلى تقدیر شيءٍ و�ُ  ،المهملة والنون 

حكـام ي األوقـد أخـرج عنـه فـ ،هو السهمي وهـو مـن شـیوخ البخـاري  "وزاد عثمان بن صالح" :وقوله في الروا�ة األخرى 
 ".ا غیر هذاحدیثً 

 وروى عنـه، و�كـون مثـل قـال فـالن، قـال هشـام بــن ،هـو مـن شـیوخ البخـاري وخـرَّج عنــه البخـاري " وزاد عثمـان بـن صـالح"
 عمار، مادام شیخه ولقیه فهو محموٌل على االتصال. 

ألحكـام اقـد أخـرج عنـه فـي و  ،هو السهمي وهو من شـیوخ البخـاري  "وزاد عثمان بن صالح" :وقوله في الروا�ة األخرى "
 .ا غیر هذاحدیثً 
 ".إنه عبد هللا بن لهیعة :وقیل ،لم أقف على تعیین اسم فالن "أخبرني فالن وحیوة بن شر�ح" :وقوله

 وأبهمه في موضٍع آخر، وحذفه في موضٍع آخر.
بـن اهـو و ن عبـد هللا وهـذا اإلسـناد مـن ابتدائـه إلـى �كیـر بـ ،وسیأتي سیاق لفـظ حیـوة وحـده فـي تفسـیر سـورة األنفـال"

 .ومنه إلى منتهاه مدنیون  ،األشج �صر�ون 
عـن طاعـة  أطلق علـى قتـال مـن �خـرج ؟"ا وتترك الجهاد في سبیل هللاا وتعتمر عامً ما حملك على أن تحج عامً " :قوله

 ".و�ن �ان الصواب عند غیره خالفه ،ى بینه و�ین جهاد الكفار �حسب اعتقادهوسوَّ  ،ااإلمام جهادً 
 تال البغاة ما هو مثل قتال الكفار.�عني ق

ل نـه ال �صـا لك�قتـال الكفـار �خـالف قتـال البغـاة فإنـه و�ن �ـان مشـروعً  وأن الذي ورد في الترغیـب فـي الجهـاد خـاصٌّ "
 .والسیما إن �ان الحامل إیثار الدنیا ،الثواب فیه إلى ثواب من قاتل الكفار

نـه أل  ؛لمضـارعا�صـیغة  :والثـاني ،تـل ذهـبلكونـه إذا قُ  ؛�صیغة الماضـي :�ذا فیه األول "إما قتلوه و�ما �عذبونه" :قوله
 ".یبقى أو یتجدد له التعذیب

 �عني مناسبة الفعل الماضي للجملة األولى، والمضارع للجملة الثانیة.  
 ".جمعوال و�المثناة من فوق  ،عن هللا وهو األوجه و�اإلفراد إخبارٌ  ،�التحتانیة أوله "فكرهتم أن �عفو" :قوله"

 فكرهتم أن تعفو.
 .وهو األكثر والجمع"

ء مـن قبـل واألحمـا ،األختـان مـن قبـل المـرأة :قـال األصـمعي ،ثـم نـون  ،�فتح المعجمة والمثناة مـن فـوق  "وختنه" :قوله
 ".التقاء الختانین :ق منه الختان وهوق الختن مما اشتُ اشتُ  :وقیل ،والصهر جمعهما ،الزوج

 سورة األنفال.أحال إلى شرح أو إلى تفسیر 
یُن ُ�لُُّه هللَِِّ "�اٌب : -رحمه هللا–قال   .]٣٩فال:[األن }{َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَ�ُكوَن الدِّ

، عـن ، عـن �كیـرٍ حـدثنا حیـوة، عـن �كـر بـن عمـروٍ قـال: حدثنا عبـد هللا بـن �حیـى، قال: حدثنا الحسن بن عبد العز�ز، 
فقـال: �ـا أ�ـا عبـد الـرحمن أال تسـمع مـا ذ�ـر هللا فـي �تا�ـه:  ،جـاءه : أن رجالً -هللا عنهمارضي -نافع، عن ابن عمر 

] إلى آخر اآل�ة، فما �منعك أن ال تقاتل �ما ذ�ر هللا في �تا�ه؟ فقـال: ٩[الحجرات: {َوِ�ْن َطاِئَفَتاِن ِمَن الُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا}
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{َوَمـْن َ�ْقُتـْل ُمْؤِمًنـا بهـذه اآل�ـة، التـي �قـول هللا تعـالى:  ُأعیَّـرأحب إلي مـن أن بهذه اآل�ة وال أقاتل،  ُأعیَّر ،�ا ابن أخي
ًدا}  .] إلى آخرها٩٣[النساء: ُمَتَعمِّ

-د فعلنـا علـى عهـد رسـول هللا ]، قـال ابـن عمـر: قـ٣٩[األنفـال: {َوَقـاِتُلوُهْم َحتَّـى َال َتُكـوَن ِفْتَنـٌة}قال: فإن هللا �قـول:  
سالم فلـم تى �ثر اإلحو�ما یوثقوه،  ،إما �قتلوه ،فتن في دینه، فكان الرجل �ُ إذ �ان اإلسالم قلیالً  -سلمصلى هللا علیه و 

 .تكن فتنة
أمـا  ، وعثمـان؟، وعثمان؟ قال ابن عمـر: مـا قـولي فـي علـيفلما رأى أنه ال یوافقه فیما یر�د، قال: فما قولك في عليٍّ  

-وختنه  -لمصلى هللا علیه وس-�عفو عنه، وأما علي: فابن عم رسول هللا فكرهتم أن  ،عثمان: فكان هللا قد عفا عنه
 ".حیث ترون  -أو بنته-وهذه ابنته  -وأشار بیده

دثني سـعید بـن حثه، قال: حدثنا بیان، أن و�رة حدَّ قال: ، حدثنا زهیرٌ قال: حدثنا أحمد بن یونس، ": -رحمـه هللا–ثم قال 
 لفتنـة؟ �ـانا: �یف ترى فـي قتـال الفتنـة؟ فقـال: وهـل تـدري مـا عمر، فقال رجلٌ  ابن -أو إلینا-جبیر، قال: خرج علینا 

 ".لكولیس �قتالكم على المُ  ،قاتل المشر�ین، و�ان الدخول علیهم فتنة�ُ  -صلى هللا علیه وسلم- محمدٌ 
 } َتْســــُجدَ َعــــَك َأالَّ {َمــــا َمنَ  وقــــد تقــــدم تقر�ــــره فــــي تفســــیر ســــورة األعــــراف عنــــد قولــــه: ،ال زائــــدة" فمــــا �منعــــك أن ال تقاتــــل"

 بدون ال. ]٧٥[ص: {َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد}ألنه في �عض اآل�ات  ؛]١٢[األعراف:
ُه َوِ�نَّـ* ِ�َمَواِقِع النُُّجوِم  {َفال ُأْقِسمُ فـ (ال) زائدة  ]٧٥[الواقعة: {َفال ُأْقِسُم}: -جلَّ وعال–وعلیه یتخرج قول الحسن في قوله 

إن والالم) فیقول الحسـن: �عني مؤ�د بـ ( ]٧٦[الواقعة: {َوِ�نَُّه َلَقَسٌم}هل یتجه أن تكون نافیة؟  ]٧٦-٧٥[الواقعة: َلَقَسٌم}
 (ال) زائدة مثل ز�ادتها في هذا الموضع.

ــه" ــأُ " :قول ــةٍ  "رعیَّ ــة للكشــمیهني فــي الموضــعین �مهمل ــة ثقیل ــره �فــتح الهمــزة ،وتحتانی  ،لمعجمــةاین عــوســكون ال ،ولغی
 ".وتشدید الراء فیهما ،ة الفوقانیةوتخفیف المثنا

 �صیر ضبطها؟ ماذا 
 طالب:........

 ."وتخفیف المثناة الفوقانیة"
 طالب:........

 تاء، نعم. 
یمـا یتعلـق بـن عمـر یـرى تـرك القتـال فاو�ـان  ،والحاصل أن السائل �ان یرى قتال من خالف اإلمام الذي �عتقد طاعتـه"

 .الفتن لذلك في �تاب وسیأتي مز�دٌ  ،�الملك
ت النـون اب �إثباوأن الصو  ،�ذا لألكثر فزعم �عض الشراح �أنه غلطٌ  "فكان الرجل �فتن في دینه إما �قتلوه و�ما یوثقوه"

 ".ولیست هنا شرطیة ،ألن إما التي تجزم هي الشرطیة ؛فیهما
 إما �ذا، و�ما �ذا.  هنا �عني تفصیل

ي فـوتقـدم  ،شـهیرة ن النون قد تحذف �غیر ناصب وال جازم فـي لغـةٍ هت روا�ة األكثر �أجِ ووُ  ،وهي روا�ة أبي ذر :قلت"
 .وقد مضى القول فیه هناك ،إما تعذبوه و�ما تقتلوه :تفسیر البقرة بلفظ

ن و�حطـو ،خینفـإنهم �ـانوا یتولـون الشـی ،فیؤ�ـد أن السـائل �ـان مـن الخـوارج "؟وعثمان فما قولك في عليٍّ " :وأما قوله
�ـه  عما عابوا واالعتذار -صلى هللا علیه وسلم-بن عمر بذ�ر مناقبهما ومنزلتهما من النبي افرد علیه  ،اعثمان وعلی� 

 ".ح في القرآن �أنه عفا عنهمفإنه تعالى صرَّ  ،عثمان من الفرار یوم أحد
 .�عني مع غیره"وأما عثمان، فكان هللا قد عفا عنه"  هنا

وعــن بیعــة  ،وغــاب عــن بــدرٍ  ،حــدوأنــه فــر یــوم أُ  ،ثمــانوقــد تقــدم فــي مناقــب عثمــان ســؤال الســائل البــن عمــر عــن ع"
وهـو  ،و�حتمـل أن �كـون غیـره ،فیحتمـل أن �كـون هـو السـائل هنـا ،بن عمر له عذر عثمان في ذلـكاو�یان  ،الرضوان
ألن الطر�ـق  ؛فـال �قتضـي التعـدد ،وأمـا عـدم ذ�ـره للقتـال ،او�أنه �ان رافضی�  ،ألنه لم یتعرض هناك لذ�ر علي ؛األرجح
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الخــتالف النــاقلین فــي تســمیة  ؛واألولــى الحمــل علــى التعــدد ،ولــم یــذ�ر قصــة عثمــان ،تــي �عــدها قــد ذ�ــر فیهــا القتــالال
 .�هللا أعلم ،و�ن اتحد المسئول ،السائلین

عفــو �أن  :البقــرة بلفــظ ســورة ومضــى فــي تفســیر ،�المثنــاة الفوقانیــة و�صــیغة الجمــع "فكــرهتم أن تعفــوا عنــه" ال:قــ
 .هللا :واإلفراد أي ،�التحتانیة أوله

 ،بیـتلقلـة فـي ال�صـیغة جمـع ا ،أو أبیته :لكن قال ،ووافقهم الكشمیهني ،�ذا لألكثر �الشك "وهذه ابنته أو بنته" :قوله
یــه صـلى هللا عل-هــو ذاك بیتـه أوسـط بیـوت النبـي  :فقـال :آخـر بلفـظ وقـد تقـدم فـي مناقـب علــي مـن وجـهٍ  ،وهـو شـاذ

 ،یر بیتـهغلیس في المسجد  -صلى هللا علیه وسلم-كن انظر إلى منزلته من نبي هللا ول :وفي روا�ة النسائي ،-وسلم
نتـه أو ب :فقال ،ثم طرأ له الشك ،ثم نون  ،فقرأها بنته �موحدةٍ  ،ف على �عض الرواة بیته ببنتهوهذا یدل على أنه تصحَّ 

علـق أشـیاء تت ا فـي مناقـب أبـي �كـرم أ�ًضـوتقـد ،لما ذ�رنا من الروا�ات المصرحة بـذلك ؛والمعتمد أنه البیت فقط ،بیته
 ".-صلى هللا علیه وسلم -واختصاصه �كونه بین بیوت أزواج النبي ببیت عليٍّ 

 ُیر�د الجواب. هذا سائل وُمِلحّ 
 �قول: السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 ندخل إلى السؤال على طول. ،ما نحتاج إلى المقدمة
 -رحمــه هللا–و�ــذلك الشــیخ األلبــاني  -رحمهمــا هللا تعــالى–یوطي وابــن حجــر الســؤال: هــل صــحیٌح أن الحــافظین الســ

 متساهلون في تصحیح األحادیث، ُنر�د بیاًنا وافی�ا؟
 هل ابن حجر والسیوطي واأللباني متساهلون في تصحیح األحادیث؟

ـدها فـقها، ومشى على الحافظ ابن حجر جرى على القواعد التي مهدها في ُ�تبه االصطالحیة وطبَّ  ي ُ�تبـه القواعـد التـي قعَّ
تطبیـق مشـى علیهـا، فصـنیعه مطـرد فـي التقعیـد وال ،االصطالحیة، وطبَّق علیها ُ�تبه التطبیقیة من ُ�تب التخـر�ج والشـروح

�نقـل و  ،وهـو واحـٌد مـنهم �ـاطراد، ومـع ذلكـم یرجـع إلـى أحكـام المتقـدمین ،إال أنه على القواعـد التـي جـرى علیهـا المتـأخرون 
ه ُ�علـــل �العلـــل التـــي جـــرى علیهـــا المتـــأخرون، �عنـــي مـــا هـــو مثـــل ابـــن القـــیم فـــي تعلیلـــ ،كنـــه حینمـــا ُ�علـــل الحـــدیثمنهـــا، ل

نـي تطبیقه على تقعیده، وال �ع فكالم ابن حجر مطرد متسق ماشٍ  ،لألحادیث، حتى وال مثل ابن رجب أو ابن عبد الهادي
ه فـي وقـد یتـرجح لـه أمـر، و�تـرجح خالفـ ،م �عنـي �حصـل لـه أشـیاءابن آد ،أن هذا االطراد مائة �المائة ما �حول وال یزول

 لكن هذ قلیل عند ابن حجر. ،موضٍع ثانٍ 
لتفـت هـذا ال یُ فلكنه اختلف عن قواعد المتأخر�ن في التصحیح �المجموع، المتأخرون ما �ان ضـعفه شـدیًدا  ،السیوطي قعَّد

 لسـیوطي ال،، ااى �ـه الطر�ـق الضـعیف إذا �ـان ضـعفه شـدیدً وال یتقـوّ  إلیه، وال ُ�ستفاد منـه، وال ُ�عتبـر �ـه، وال ُ�ستشـهد �ـه،
 :جمهور أهل العلم على أن الضعیف ضعًفا شدیًدا وجوده مثل عدمه، السیوطي ال

 ور�ما �كون �الذي ُبدي 
�عنــي مثــل الضــعیف الــذي ضــعفه خفیــف لــیس �شــدید، الســیما إذا تعــدت، �عنــي عنــدك ضــعیف ضــعفه غیــر شــدید مــع  

ینجبر و�رتقي إلى الحسن لغیره، ضـعیف ضـعفه شـدید مـع ضـعیٍف ضـعفه شـدید عنـد  -نااثن–ه غیر شدید ضعیف ضعف
 و�رتقي األمر إلى ضعیف غیر شدید. ،الجمهور ال قیمة له، عند السیوطي ینجبران

 ومن هذه الجهة، ومن هذه الحیثیة أوتي فنجده ُیرقي األحادیث �مثل هذه الطرق التي فیها ضعٌف شدید.
ــذلكم تجدونــه ُ�صــحح ،-رحمــه هللا–قــد ُیوجــد مثــل هــذا التصــرف عنــد األلبــاني  -أقــول: قــد مــا هــو �ــاطراد-ُیوجــد  وقــد  ول

أنـه  وال �غفل عمَّا صححه سـا�ًقا أو الحًقـا أو ،أحادیث األكثر على عدم تصحیحها، وال �عني هذا أن الشیخ �صحح بهوى 
 وابن حجر أمثل من السیوطي �كثیر وأقل ابن حجر.مضطرب في أحكامه، ال، فهو في منزلٍة بین السیوطي 

�عنــي قواعــده  ،الشــیخ أحمــد شــاكر فــي التقعیــد ُمتشــدد ،-رحمــه هللا–وهــو الشــیخ أحمــد شــاكر  ،�ــأتي مــن هــو أشــد تســاهًال 
متینــة، لكــن فــي التطبیــق یتســاهل، وتســاهله أتــاه مــن توثیــق �ثیــٍر مــن الــرواة الــذین الجمهــور علــى تضــعیفهم؛ ولــذا تجدونــه 
حینما �ختلف أهل العلم في تصحیح الترمذي، هل هو ُمعتبر أو غیر ُمعتبر؟ �ثیٌر من أهل العلم �قول: تصـحیح الترمـذي 
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ولـو  ،وواحـد مـن األئمـة ،وتصـحیحه ُمعتبـر ،غیر ُمعتبر؛ ألنه متساهل، ومن أهل العلـم مـن �قـول: إمـام مـن أئمـة الحـدیث
صــحح أحادیــث فیهــا راٍو ضـعیف أو فیهــا ســقط فــي اإلســناد، �عنــي واقــع شـك فــي إمامتــه، لكــن الكــالم علــى واقـع �تا�ــه مــا 

ن ما ضعفه ظاهر.  الكتاب �شهد مع إمامته �أنه قد ُ�صحح أو ُ�حسِّ
الشــیخ أحمــد شــاكر مــا �كتفــي �ــأن �قــول إن تصــحیح الترمــذي ُمعتبــر، یــذهب إلــى أ�عــد مــن ذلــك �قــول: تصــحیحه ُمعتبــر 

 ي: الحدیث حسن وصحیح معناه أن الرجال ثقات، وهل هـذا صـحیح هـذا ماشـي؟ هـذاوتوثیٌق لرجاله، �عني إذا قال الترمذ
ا.  الكالم لیس �صحیح، هذه سعة في الخطو جد�

ونظیر ذلك في المتقدمین من اشترط الصحة من األئمة ووجد الضعیف فـي مصـنفاتهم التـي اشـترطوا فیهـا الصـحة: �ـابن 
 م، وابن حبان متوسط، والحاكم أشدهم تساهًال.خز�مة، وابن حبان، والحاكم، وابن خز�مة أمثله

 طالب:........
          الجماهیر على تضعیفهم، �عني: ابن لهیعة، اإلفر�قي.      ،في تعلیقه على الترمذي اعندنا أكثر من عشر�ن راو�ً 

 طالب:........
بًعـا قهـم، وتل العلـم علـى تضـعیفهم ووثَّ َجمع: ابن لهیعة، واإلفر�قي، وشهر بن حوشب مجموعة من الرواة الذین جمهور أهـ

 ح األحادیث، وال شك أن هذا تساهل.لذلك صحَّ 
 طالب:........

 من هو؟
 طالب:........

ــم تثبــت عنــده فــي نقضــه أو ال تقتضــي التضــعیف، فاســتروح إلــى  فین، ول وازن بــین األقــوال، ونــاقش �عــض أقــوال الُمضــعِّ
 توثیقهم.
 الذهبي؟ طالب:

یة رب إلى المتقدمین من ابن حجر، �ختلف عن ابن حجر؛ ولذلك تجد �المه حتى في القواعـد االصـطالحالذهبي َنَفُسه أق
 في (الموقظة) �ختلف عن تقعید ابن حجر في (النخبة) وغیره.

 طالب:........
هـا، و�ذا وا علیما جرى علیه المتأخرون؛ ألن المتأخر�ن وضعوا قواعد مطردة ومشلمسألة مسألة التقاء �التقعید عال ال هو ا

ممــا  ،وتمــن التفــا ًئاُطبِّقــت هــذه القواعــد المطــردة وظهــرت النتــائج واألحكــام، وقارنــت بینهــا و�ــین أحكــام المتقــدمین تجــد شــی
د، ومعـروف أن هـؤالء المتـأخر�ن �عـد علـیهم العهـ ،یدل على أن هذه المقدمات فیها شـيء ممـا ُ�خـالف مـا علیـه المتقـدمون 

تلـف ة �الرواة ومعرفـة الـرواة �خـالف المتقـدمین، وأنـت تحكـم علـى شـخٍص تعرفـه �عینـه �حكـٍم �خوطال بهم األمد عن الخبر 
 �ختلف. ،ولو سمع عنه الثناء والذ�ر الطیب ،عن شخٍص سمع عن هذا الشخص

 كشـ هولـو صـورنا حـالهم بدقـة لكـم، مـا فیـ ،�عني شیوخنا الذین أدر�ناهم قبل ثالثین سـنة و�ـذا نعـرف عـنهم مـا ال تعرفـون 
ي �الروا�ــة والســماع، اإلمــام مالــك �قــول: هــذا بیــت عثمــان بــن عمــر الــذي ، مــا هــو مثــل الــذأن الــذي عاصــر �عــرف أكثــر

 �ختلف فیه مع الناس، الناس �قولون: عثمان بن عمرو، وهو �قول: هذا بیت عثمان بن عمر، �ونه �عـرف بیتـه �عنـي مـا
 ؟ومثلهههو مثل شخص �أتي �عد خمسمائة سنة و�قرأ عن ترجمته، 

 ما �مكن. 
 نحسبهم �هللا حسیٌب، و�لٌّ قصد الحق، ونصر الحق. -إن شاء هللا-و�لٌّ على خیر 

 اللهم صلِّ على محمد.


